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HIMMELSK MEKATRONIK
 

Lördag 6 maj 2017 kl 21.30 
Söndag 7 maj 2017 kl 15.00 
 

Den franske poeten och författaren Guillaume Apollinaires ande svävar över 
Berwaldhallen i vår. Hans diktsamling Calligrammes bildar förlaga både till 
körsviten signerad Carl Unander-Scharin och de interaktiva musikinstallationer 
som publiken kunnat bekanta sig med sedan i februari.

De digitala musikinstrumenten i Calligrammes och installationerna i Berwald-
hallens foajéer* har utvecklats av Carl och Åsa Unander-Scharin i samarbete 
med Ludvig Elblaus och utforskar skärningspunkter mellan fysisk rörelse, 
musikaliska klangvärldar och innovativ teknologi. Längst fram på scenen spelar 
Radiokören komplexa ackordkombinationer på tolv mycket rörelsekänsliga linor, 
uppspända likt stämband mellan golv och tak. The Observers är ett instrument 
som förvandlar gester och rörelser till musikaliska uttryck och i prologen dansar 
Åsa med en Observer som hänger i taket ovanför scenen. I Il pleut spelar  
Carl Unander-Scharin på The Throat, ett instrument som reagerar på hand- 
och armrörelser och skapar ackompanjerande körstämmor ur hans röst.

Ordet ’mekatronik’ är sällsynt i musiksammanhang. Det myntades på 1960-talet 
av den japanske ingenjören Tetsuro Mori och är namnet på ett relativt ungt 
vetenskapsområde som berör synergin mellan elektronik och mekanik. 

Tack till:
Leif Handberg, Jimmy Svensson, Ebba Lind, Tobias Jaeger och Jonas Vikander (MacRent).
Ljudmaterial i Observers: Åsa Unander-Scharin (Viola da Gamba) och Carl Unander-Scharin (Cembalo).

*  Musikinstallationerna ställs ut i Berwaldhallens foajé fram till 7 maj.
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CARL UNANDER-SCHARINS körsvit Calligrammes har skrivits på beställning 
till Radiokören och bygger på den tidiga 1900-talspoeten Guillaume Apollinaires 
figurdikter med samma namn. Diktsamlingen från 1918 har den ödesmättade 
undertiteln ’Dikter om krig och fred 1913–1916’ vilket genljuder i vår oroliga 
samtid. Carl Unander-Scharin läste Apollinaires diktsamling som tonåring och 
har sedan dess fascinerats av den franske poetens dikter. Arbetet med körsviten 
har tagit ett och ett halvt år av komponerande. Med denna körsvit har Carl 
Unander-Scharin transformerat Apollinaires dikter till en avancerad och komplex 
musikalisk komposition. 

Figurdikten Paysage (Landskap) inleder körsviten Calligrammes. I Apollinaires 
diktsamling består den av fyra olika typografiska figurer. Dessa får en musikalisk 
motsvarighet genom att fyra körer sjunger från olika platser på Berwaldhallens 
scen. Övergången till Fumées (Tobaksrök) gestaltas fysiskt av att de fyra körerna 
rör sig mot en gemensam punkt på scen samtidigt som de framför ett myllrande 
musikaliskt 32-stämmigt partitur. Musikens virvlande och svepande rörelser 
gjuter liv i Apollinaires beskrivning av Första världskrigets slagfältsrök som han 
kontrasterar med röken från den cigarett han drömmer om att blossa på. 

Hela körsviten Calligrammes är på liknande sätt konstruerad av intrikata 
musikaliska uttryck som på detta sätt gör musik av Apollinaires bildrika lyrik.

Efter att en nära vän och kollega omkom i en bilolycka i Ungern 1936 upplevde 
FRANCIS POULENC en religiös pånyttfödelse. Kort därefter besökte han 
pilgrimsstaden Rocamadour i sydvästra Frankrike. Vistelsen inspirerade honom 
till att återupptäcka katolicismen som han vuxit upp i, men lämnat när han 
miste båda sina föräldrar i tonåren. Nu började han också att på allvar skriva 
musik för kör a cappella, något han bara gjort en gång tidigare. Det är också 
nu han skriver sviten Sept chansons för blandad kör, med texter av vännen och 
diktaren Paul Éluard. I många år hade Poulenc försökt tonsätta Éluards texter 
men inte lyckats, förrän nu. Det skulle bli det första av många verk med 
Éluards texter under Poulencs karriär.

HIMMELSK MEKATRONIK
 

MEDVERKANDE OCH PROGRAM
 

Radiokören 
Peter Dijkstra dirigent

Presentatör: Boel Adler 
Konserten sänds i Sveriges Radio P2  
fredag 19 maj kl 19.00
Ungefärlig konsertlängd:  
1 tim 15 min (ingen paus)

CARL UNANDER-SCHARIN (1964)

Calligrammes, uruppförande

– Prolog (dans och Observers)
–  Paysage – Fumées (32-stämmig kör)
– Un oiseau chante (16-stämmig kör)
– Ombre (8-stämmig kör)
–  Liens (12 solister och Gigantic  

Vocal Chorder)
– Mutation (dubbelkör)
– Il pleut (tenorsolo och The Throat)
– Le Chant d'Amour (16-stämmig kör)
–  Epilog (interaktion, dans, Observers, 

kör, Gigantic Vocal Chorder)

FRANCIS POULENC (1899–1963)

Sept chansons
– La blanche neige 
– A peine défigurée
– Par une nuit nouvelle 
– Tous les droits 
– Belle et ressemblante
– Marie
– Luire 

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

Ur Cinq rechants 
– I 
– II 
– IV

MAURICE RAVEL (1875–1937)

Trois chansons
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En av centralgestalterna för den franska 1900-talsmodernismen var Guillaume 
Apollinaire. Han lanserade termen ”surrealism” men det är främst för sina dikter 
som han har gått till historien. I figurdikter (som typografiskt avbildar ett av 
diktens temata eller ämnen) gestaltar han några av modernismens tidstypiska 
grundstämningar: minnen från Första världskriget, fred, kärlek och ny teknik. 
Diktformen kallade han Calligrammes och det blev också namnet på en 
diktsamling från 1918.

Med utgångspunkt i åtta av Apollinaires Calligrammes har den svenske 
tonsättaren och sångaren Carl Unander-Scharin skrivit en svit för kör som 
uruppförs av Radiokören i Berwaldhallen. 

– Det är bildrika, starka och fantastiska dikter som jag tycker har bäring på vår 
tid. Apollinaire verkade i en brytningstid och mycket av det intressanta med 
modernismen finns representerade i dem. Som människans kluvna förhållande 
till tekniken. Lyckan och glädjen över moderniseringen och samtidigt fasan 
och skräcken för det mekaniserade världskriget, säger Carl.

Det franska temat som kommer från Carl Unander-Scharins musikaliska tolkningar 
av Guillaume Apollinaires dikter understryks vid konserttillfällena av att det 
förutom uruppförandet även blir musik av de franska kompositörerna Poulenc, 
Messiaen och Debussy. 

Delar av Carl Unander-Scharins verk dirigeras av Radiokörens chefsdirigent 
Peter Dijkstra, medan andra partier framförs interaktivt. Den komplexa körsviten 
uruppförs under konserttillfällena i maj. Då spelar Radiokören och solister med 
sina rörelser på de interaktiva instrumenten som Carl utvecklat tillsammans 
med koreografen och dansaren Åsa Unander-Scharin och tekniske utvecklaren 
och musikern Ludvig Elblaus. Det handlar om linor som går att spela fram röster 
och musik på och observatörer som via sensorer läser av dansarens rörelser 
och förvandlar dem till ljud och musik. Åsa Unander-Scharin kommer själv att 
dansa med de interaktiva ”observatörernas” musik.

– Installationerna är interaktiva genom olika grader av fysisk kontakt: linorna 
spelar man på med hela kroppen, medan observatörerna ser våra rörelser utan 
att vi nuddar dem. Installationerna reagerar på rörelser och den som spelar på 

FRANSK SURREALISM, HIMMELSK  
MEKATRONIK OCH AVANCERAD TEKNIK 
 

Under andra världskriget tjänstgjorde OLIVIER MESSIAEN som sjukvårds-  
assistent. Hans dåliga syn gjorde honom olämplig för vapentjänst. Våren 1940 
tillfångatogs han av tyskarna och sattes i fångläger utanför Görlitz, där han skrev 
Kvartett för tidens ände och uppförde verket med tre medfångar. Efter att han 
släpptes i maj 1941 blev han lärare vid Pariskonservatoriet där han senare bland 
annat skulle undervisa Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen och Iannis Xenakis. 
Under 1940-talet skrev Messiaen tre verk inspirerade av legenden om Tristan och 
Isolde, varav Turangalîlasymfonin kanske är den mest kända. Det tredje verket, 
Cinq rechants från 1948, bygger även på den franske 1600-talstonsättaren Claude 
Le Jeunes musik, provensalsk trubadursång (alba) samt på kärlekssånger från 
Peru och Ecuador. Dessa disparata influenser förenas i det kärleksbudskap 
som Messiaen understryker i verkets förord: ”Det här verket är en kärlekssång. 
Det ordet borde ensamt vägleda sångarna när de tolkar dikten och musiken.”

Liksom Messiaen hindrades MAURICE RAVEL från att göra militärtjänst av 
hälsoskäl. I Ravels fall var det hjärtbesvär samt hans relativt höga ålder som låg 
honom i fatet: när Tyskland invaderade Frankrike 1914 var Ravel 39 år gammal. 
Efter flera misslyckade värvningsförsök fick han till slut tjänstgöra som artilleri-
chaufför, ett farligt yrke som väckte beundran hos hans vänner. Även om han 
inte blev skadad drabbades Ravel ändå kroppsligt och själsligt av kriget. 
Dessutom dog hans mor under samma period vilket tyngde honom ytterligare. 
Efter krigets slut återvände han hem nedbruten. Han komponerade mycket 
mindre än tidigare. Körsviten Trois chansons skrev Ravel redan vintern 1914–15 
då han försökte ta värvning. På den lekfulla och virtuosa musiken märks det att 
han ännu är lyckligt obesvärad av kriget. Sångtexterna genomsyras av referenser 
till folksagor och legender och skrevs av Ravel själv. Sorgligt nog, med tanke 
på sångernas skönhet, är de Ravels enda stycken för kör a cappella.

David Saulesco
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Beroende på hur och var i karet man spelar låter rösterna olika. Att göra vågor 
eller att droppa, hur försiktigt eller intensivt man plaskar – allt påverkar de 
olika ljuden, säger Åsa.

Mats Almegård

dem reagerar i sin tur på dem. Rörelsen färgar musiken som i sin tur färgar 
interaktörens sätt att röra sig i en interaktiv spiral, säger Åsa.

Carl Unander-Scharin kommer att sjunga en del i sviten själv med det digitala 
instrumentet ”The Throat” som reagerar på hand- och armrörelser och som 
skapar ackompanjerande körstämmor ur hans röst. Radiokören kommer under 
uruppförandet av Calligrammes att spela komplexa ackordföljder på de 
töjbara linorna och dessutom interagera med observatörerna.

– Körmedlemmarna kommer att spela på tolv tunna röda linor som är 
uppspända från tak till golv längst fram på scen, säger Ludvig.

– Vi har länge varit intresserade av att vidga den nutida musikens uttrycks- 
möjligheter genom interaktiva teknologier och system. Detta projekt är ett av 
våra mest ambitiösa och kommer troligen att bli en utmaning för de medver-
kande, säger Carl.

– Något intressant uppstår när ärkeproffs som Radiokören tvingas ta ett 
steg utanför sin egen disciplin, Här får de ackompanjera sig själva genom 
kroppsrörelser, vilket inte tillhör deras vardag, säger Ludvig.

Efter en rad liknande koncept och projekt som trion presenterat både i Sverige 
och på många platser har de stor vana av att skapa stimulerande gränssnitt och 
introducera sina tekniska installationer och instrument – både för proffsmusiker 
och intresserade besökare.

– Det är alltid roligt att möta den entusiasm som finns över att få interagera 
med ny teknik för att utforska nya dimensioner av musik, säger Carl. 

I interaktiva musikinstallationer har Berwaldhallens besökare under våren kunnat 
prova på hur det är att spela på de interaktiva instrument som Carl, Åsa och 
Ludvig har utvecklat. Precis som Carl Unander-Scharins svit för kör refererar 
också dessa musikinstallationer till Guillaume Apollinaires dikter. 

– Musikinstallationerna är nära besläktade med de interaktiva instrument vi 
använder på scenen. Tanken är att glänta på dörren till den kreativa processen 
och låta publiken interagera med Apollinaires textfragment, körverkets 
soundscapes och tonaliteter, säger Carl.

En av installationerna, Il pleut, består av ett specialbyggt kar där det går att 
spela på vatten(!). Det återkommer musikaliskt i körsviten Calligrammes – 
medan själva vattenkaret inte återfinns på scen.

– När besökarna rör vattnet i musikinstallationen med sina händer spelas 
regnande kvinnoröster fram, som i Apollinaires dikt Il pleut/Det regnar röster. 
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1a. Landskap

Solister:
Kör 1: Sofia Niklasson, Ulla Sjöblom, Mia Lundell , Thomas Köll,  
Mathias Brorson, Bengt Eklund

Kör 2: Lisa Carlioth , Jennie Eriksson Nordin, Annika Hudak,  
Magnus Wennerberg, Lars Johansson Brissman , Stefan Nymark

Översättning Ingar Gadd
ur Bakhåll, 2003

CALLIGRAMMES  
uruppförande av Carl Unander-Scharin 
(Text: Guillaume Apollinaire)  
 

1a. Paysage

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918
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2. Un oiseau chante

Un oiseau chante ne sais où 
C'est je crois ton âme qui veille 
Parmi tous les soldats d'un sou 
Et l'oiseau charme mon oreille

Écoute il chante tendrement 
Je ne sais pas sur quelle branche 
Et partout il va me charmant 
Nuit et jour semaine et dimanche

Mais que dire de cet oiseau 
Que dire des métamorphoses 
De l'âme en chant dans l'arbrisseau 
Du cœur en ciel du ciel en roses

L'oiseau des soldats c'est l'amour 
Et mon amour c'est une fille 
La rose est moins parfaite et pour 
Moi seul l'oiseau bleu s'égosille

Oiseau bleu comme le cœur bleu  
De mon amour au cœur céleste 
Ton chant si doux répète-le 
À la mitrailleuse funeste

Qui claque à l'horizon et puis 
Sont-ce les astres que l'on sème 
Ainsi vont les jours et les nuits 
Amour bleu comme est le cœur même

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

2. En fågel sjunger

En fågel sjunger jag vet inte var 
Jag tror det är din själ som vakar 
Hos alla en sou-soldaterna  
Och fågeln hänför mitt öra

Lyssna den sjunger ömsint 
Jag vet inte på vilken gren 
Och överallt förtrollar den mig 
Natt och dag i veckan och söndag

Men vad kan sägas om denna fågel 
Vad kan sägas om förvandlingarna 
Av själen till sång i buskarnas snår 
Av hjärtat till himmel av himlen till rosor

Soldaternas fågel är kärleken 
Och min kärlek är en flicka 
Rosen är mindre fulländad och för  
Mig ensam skriker den blåa fågeln sig hes

Fågel blå som det blåa hjärtat 
Från min kärlek till det himmelska hjärtat 
Upprepa din ljuvliga sång 
för den dödsbringande kulsprutan

Som smattrar vid horisonten och sedan 
Är detta stjärnorna som man strör ut 
Så går dagarna och nätterna  
Blå kärlek som är själva hjärtat

Översättning Gunilla Petersén

1b. Fumées

 Et tandis que la guerre 
 Ensanglante la terre 
 Je hausse les odeurs 
 Près des couleurs-saveurs

Et je fume du tabac de zone

Des fleurs à ras du sol regardent  
par bouffées 
Les boucles des odeurs par tes 
mains décoiffées 
Mais je connais aussi les grottes 
parfumées 
Où gravite l’azur unique des fumées 
Où plus doux que la nuit et plus pur 
que le jour 
Tu t’étends comme un dieu fatigué 
par l’amour 
 Tu fascines les flammes 
 Elles rampent à tes pieds 
 Ces nonchalantes femmes 
 Tes feuilles de papier

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

1b. Tobaksrök

 Och medan kriget 
 Besudlar jorden med blod 
 Förhöjer jag dofterna 
 Nära färgerna-smakerna

Och jag röker tobak från området

Blommor invid marken betraktar  
de ryckvisa 
Ringarna av rök genom dina  
vanvårdade händer 
Men jag känner också till de  
välluktande grottorna 
Dit den ensamma blåa röken strävar 
Där ljuvligare än natten och renare 
än dagen 
Du sträcker ut dig som en gud trött 
av kärlek 
 Du förtrollar lågorna 
 De kryper vid dina fötter 
 Dessa självsvåldiga kvinnor 
 Dina ark av papper

Översättning Gunilla Petersén



14 15

4. Liens

Cordes faites de cris 
 
Sons de cloches à travers l’Europe 
Siècles pendus 
 
Rails qui ligotez les nations 
Nous ne sommes que deux ou trois 
hommes 
Libres de tous liens 
Donnons-nous la main 
 
Violente pluie qui peigne les fumées 
Cordes 
Cordes tissées 
Câbles sous-marins 
Tours de Babel changées en ponts 
Araignées-Pontifes 
Tous les amoureux qu’un seul lien  
a liés 
 
D’autres liens plus ténus 
Blancs rayons de lumière 
Cordes et Concorde 
 
J’écris seulement pour vous exalter 
Ô sens ô sens chéris 
Ennemis du souvenir 
Ennemis du désir 
 
Ennemis du regret 
Ennemis des larmes 
Ennemis de tout ce que j’aime encore 

Guillaume Apollinaire 
Calligrammes, 1918

4. Band

Rep av rop!

Klockklang över Europa, 
Ropande sekler!

Räls som binder folk vid folk! 
Vi är ju bara några få, 
 
Fria från allt band! 
Låt oss ta varann i hand!

Hällregnet kammar fabrikernas rök…
Rep!
Flätade rep!
Djuphavskablar!
Babelstorn som stjälpts till broar!
Spindelfurstar,
Och alla som binds av kärlekens 
band!

Andra, tunnare band:
Vita strålar av ljus!
Band och Samband!

Jag skriver bara för er,
Sinnen, älskade sinnen!
Ni som hatar minnet,
Ni som hatar begäret,

Ni som hatar sorgen,
Ni som hatar smärtan,
Ni som hatar allt som binder mig ännu.

Översättning Gunnar Ekelöf
ur Världens bästa lyrik i urval,  

Natur och kultur, 1961

3. Ombre

Vous voilà de nouveau près de moi 
Souvenirs de mes compagnons 
morts à la guerre 
L'olive du temps 
Souvenirs qui n'en faites plus qu'un 
Comme cent fourrures ne font qu'un 
manteau 
Comme ces milliers de blessures ne 
font qu'un article de journal 
Apparence impalpable et sombre 
qui avez pris 
La forme changeante de mon ombre 
Un Indien à l'affût pendant l'éternit 
Ombre vous rampez près de moi 
Mais vous ne m'entendez plus 
Vous ne connaîtrez plus les poèmes 
divins que je chante 
Tandis que moi je vous entends je 
vous vois encore 
Destinées 
Ombre multiple que le soleil  
vous garde 
Vous qui m'aimez assez pour ne 
jamais me quitter 
Et qui dansez au soleil sans faire de 
poussière 
Ombre encre du soleil 
Ecriture de ma lumière 
Caisson de regrets 
Un dieu qui s'humilie 

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

3. Skugga

Här är ni åter bredvid mig 
Minnen av mina stupade kamrater 
 
Tidens oliv 
Minnen som blivit till ett enda  
Så som hundra skinn blir en enda 
kappa 
Som dessa tusende sår bara blir en 
tidningsartikel 
Dunkla flortunna sken ni har tagit 
 
Den föränderliga formen av min skugga 
En indian i evigt bakhåll 
Skugga du kryper vid min sida 
Men ni hör mig inte mera 
Ni skall inte längre höra dikterna  
jag sjunger 
Men jag jag hör er jag ser er ännu 
 
Öden 
Mångfaldiga skugga må solen  
bevara dig 
Du som älskar mig nog för att aldrig 
lämna mig 
Och dansar i solen utan att röra upp 
damm 
Skugga solens bläck 
Skrift av ljuset i mig 
Ammunitionslåda av saknad 
En gud som ödmjukar sig

Översättning Kerstin Andersson 
Gandini ur Lysa med sin frånvaro, 

Gandini Forma, 2002
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6. Il pleut 6. Det regnar

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

Översättning Ingar Gadd
ur Bakhåll, 2003

5. Mutation

Une femme qui pleurait
  Eh ! Oh ! Ha !
Des soldats qui passaient
  Eh ! Oh ! Ha !
Un éclusier qui pêchait
  Eh ! Oh ! Ha !
Les tranchées qui blanchissaient
  Eh ! Oh ! Ha !
Des obus qui pétaient
  Eh ! Oh ! Ha !
Des allumettes qui ne prenaient pas
  Et tout
    A tant changé
      En moi
    Tout
      Sauf mon Amour
        Eh ! Oh ! Ha !

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

5. Förändring

En kvinna som grät
  Eh! Oh! Ha!
Soldater som passerade
  Eh! Oh! Ha!
En slussmästare som fiskade
  Eh! Oh! Ha!
Skyttegravarna som blev vitkalkade 
  Eh! Oh! Ha!
Granater som exploderade
  Eh! Oh! Ha!
Tändstickor som inte tändes
  Och allting
    Har förändrats så mycket
      I mig
    Allting
      Utom min kärlek
        Eh! Oh! Ha!

Översättning Gunilla Petersén
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1. La blanche neige 

Les anges dans le ciel
L’un est vêtu en officier
L’un est vêtu en cuisinier
Et les autres chantent 
Bel officier couleur du ciel
Le doux printemps longtemps  
après Noël
Te médaillera d’un beau soleil
 
Le cuisinier plume les oies.
Ah! tombe neige, tombe et que n’ai je
Ma bien-aimée entre mes bras.

Guillaume Apollinaire 

2. A peine défigurée

Adieu tristesse.
Bonjour tristesse.
Tu es inscrite dans les lignes du 
plafond.
Tu es inscrite dans les yeux que j’aime.
Tu n’es pas tout à fait la misère,
Car les lèvres les plus pauvres te 
dénoncent
Par un sourire.
Bonjour, tristesse.
Amour des corps, aimables.
Puissance de l’amour.
Don’t l’amabilité surgit.
Comme un monstre sans corps.
Tête désappointée.
Tristesse, beau visage.

 Paul Éluard

1. Den vita snön

Änglarna, änglarna i himmelen
den ene är klädd som officer
den ene klädd som kock
och de andra sjunger
Vackre officer i himlens färg
den ljuva våren kommen långt  
efter jul
skall pryda dig med den vackra 
solens medalj
Kocken plockar gässen.
Kom snö, kom, ack varför är inte
min älskade i min famn.

 
2. Knappast vanställd

Adjö sorg.
God dag sorg.
Du står skriven i takets streck.

Du står skriven i de ögon jag älskar.
Du är inte fulla eländet,
ty de fattigaste läpparna avsvär dig 
med ett leende.

God dag sorg.
De älskvärda kropparnas kärlek,
kärlekens makt,
vars älskvärdhet dyker upp
som ett monstrum utan kropp.
Besviket huvud.
Sorg, vackert ansikte.

SEPT CHANSONS av Francis Poulenc 
 

Solister: Lisa Carlioth, Jenny Ohlson Akre, Christiane Höjlund,  
Niklas Engquist, Lars Johansson Brissman

7. Le chant d’amour 

Voici de quoi est fait le chant  
symphonique de l'amour 
Il y a le chant de l'amour de jadis 
 
Le bruit des baisers éperdus des 
amants illustres 
Les cris d'amour des mortelles 
violées par les dieux 
Les virilités des héros fabuleux 
érigées comme des pièces  
contre avions
Le hurlement précieux de Jason 
Le chant mortel du cygne
Et l’hymne victorieux que les  
premiers rayons de soleil ont fait 
chanter à Memnon l'immobile 
Il y a le cri des Sabines au moment 
de l'enlèvement 
Il y a aussi les cris d'amour des félins 
dans les jongles 
La rumeur sourde des sèves montant 
dans les plantes tropicales 
Le tonnerre des artilleries qui 
accomplissent le terrible amour  
des peuples 
Les vagues de la mer où naît la vie  
et la beauté 

Il y a là le chant de tout  
l'amour du monde 

Guillaume Apollinaire  
Calligrammes, 1918

7. Kärlekens sång

Här finns det som skapat den 
symfoniska sången om kärlek 
Det är sången om kärlek från  
det förflutna
Ljudet av upprörda kyssar från 
berömda älskare
Kärleksskriken från dödliga som 
skändats av gudarna
Manbarheten från sagolika hjältar 
uppresta som artilleripjäser  
mot flygplan
Jasons tillgjorda jämmerskri
Svanens dödssång
Och segerhymnen som de första 
solstrålarna sjöng för den  
orubblige Memnon
Det är skriket från Sabinskorna just 
när de rövades bort
Det är också kärleksskriken från 
kattdjuren i djunglerna
Det dova sorlet från stigande sav  
i de tropiska växterna
Dånet från artillerier som  
ska fullborda folkens brutala kärlek
 
Vågorna från havet där livet  
och skönheten föds

Där finns sången om all  
världens kärlek 

Översättning Gunilla Petersén



20 21

5. Belle et ressemblante

Un visage à la fin du jour,
Un berceau dans les feuilles mortes 
du jour.
Un bouquet de pluie nue,
Tout soleil caché.
Toute source des sources au fond  
de l’eau.
Tout miroir des miroirs brisés,
Un visage dans le balances du silences.
Un caillou parmi d’autres cailloux
Pour les frondes des dernières lueurs 
du jour.
Un visage semblable 
à tous les visages oubliés.
Un berceau dans les feuilles mortes,
Un bouquet de pluie nue.
Tout soleil caché.

  Paul Éluard

6. Marie

Vous y dansiez petite fille
Y danserez-vous mere-grand
 
C’est la maclotte qui sautille
Toutes les cloches sonneront
Quand donc reviendrez-vous Marie
Les masques sont silencieux
Et la musique est si lointaine
Qu’elle semble venir des cieux
Oui je veux vous aimer
mais vous aimer à peine
Et mon mal est délicieux
les brebis s’en vont dans la neige
Flocons de laine et ceux d’argent
Des soldats passent, et que n’ai-je 
Un cœur à moi ce cœur changeant
Changeant et puis encor que sais-je

5. Vacker och liknande

Ett ansikte vid dagens slut, 
en lövsal bland dagens vissna blad.
 
En bukett av naket regn,
all sol gömd.
All källornas källa i vattnets djup.
 
All speglarnas spegel sönderslagen,
ett ansikte i tystnadens våg.
En kiselsten bland andra kiselstenar
till slungor av dagens sista skimmer.
 
Ett ansikte liknande
alla glömda ansikten.
En lövsal bland de vissna bladen,
en bukett av naket regn,
all sol gömd.

6. Marie

Där har ni dansat som en liten flicka
kommer ni att dansa där som 
gammelmor
Det är ”maclotten” som dansas
alla klockor skall ringa
När kommer ni tillbaka Marie
Masker är tysta
och musiken så fjärran
att den synes komma från himmelen
Ja jag vill älskar Er
men bara en smula
och ljuv är min smärta
Tackorna avlägsnar sig i snön
ullflingor och de av silver
soldater går förbi
Ack ägde jag någons hjärta detta 
ombytliga hjärta och därutom vad 
vet jag

3. Par une nuit nouvelle

Femme avec laquelle j’ai vécu,
Femme avec laquelle je vis,
Femme avec laquelle je vivrai,
Toujours la même, la même.
Il te faut un manteau rouge
Des gants rouges, un masque rouge
et des bas noirs.
Des raisons, des preuves,
De te voir toute nue.
Nudité pure, ô parure parée.
Seins, ô mon coeur.

 Paul Éluard

4. Tous les droits

Simule l’ombre fleurie des fleurs
suspendues au printemps,
Le jour le plus court de l’année
et la nuit esquimau.
L’agonie des visionnaires de l’automne,
L’odeur des roses,
la savante brûlure de l’ortie.
Etends des linges transparents,
Dans la clairière de tes yeux.
Montre les ravages du feu,
ses œuvres d’inspiré,
Et le paradis de sa cendre,
Le phénomène abstrait,
lutant avec les aiguilles de la pendule.
Montre, les blessures de la vérité,
montre, les serments qui ne plient pas,
montre toi. Ah!
Tu peux sortir en robe de cristal,
Ta beauté continue.
Tes yeux versent des larmes,  
des caresses, des sourires.
Tes yeux sont sans secret, sans limites.
Simule l’ombre des fleurs suspendues
au printemps.

Paul Éluard

3. Under en ny natt

Kvinna som jag levat med,
kvinna som jag lever med,
kvinna som jag kommer att leva med,
Alltid densamma, densamma.
Du behöver en röd mantel,
röda handskar, en röd mask,
du behöver svarta strumpor,
skäl, bevis
att se dig naken.
O rena nakenhet, o smyckat smycke,
barm, o mitt hjärta.

4. Alla rättigheter

Låtsas de hängande blommornas 
blommiga skugga om våren,
Årets kortaste dag
och eskimånatten.
Dödskampen hos höstens fantaster,
rosornas doft,
nässlans kunniga bränna,
bred ut genomskinliga linnen
i dina ögons glänta.
Visa ut eldens förödelse,
dess inspirerande verk
och dess askas paradis,
den abstrakta företeelsen,
som kämpar mot klockans visare.
Visa sanningens sår,
visa de eder som inte viker,
visa dig, visa dig.
Du får gå ut i kristallklänning,
din skönhet består.
Dina ögon skänker tårar,  
smekningar, leende.
Dina ögon är utan hemlighet, utan gräns.
Låtsas de hängande blommornas 
blommigaskugga om våren.
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UR CINQ RECHANTS av Olivier Messiaen
 

I 

Hayo kapritama, la li la lia ssaréno
les amoureux s'envolent.
Brangien dans l'espace tu souffles.
vers les étoiles de la mort
ha ha ha soif
l'explorateur Orphée
trouve son cœur dans la mort;
miroir d'étoile, château d'étoile
Yseult d'amour séparé
bulle de cristal d'étoile mon retour.
Barbe-Bleue château de la septième 
porte
hayo kapritama,
la li la lia ssaréno.

II

ma première fois terre terre l'éventail 
déployé
ma dernière fois terre terre l'éventail 
refermé
lumineux mon rire d'ombre
ma jeune étoile sur les fleuves.
solo de flute,
berce les quatre lézards en  
t'éloignant.
mayoma kapritama ssarimâ
mano nadja lâma krîta makrîta mayo.

I

Hayo kapritama, la li la lia ssaréno
de älskande flyr, 
Brangäne, i rymden du andas.
mot dödens stjärnor.
ha ha ha törst
upptäckaren Orfeus
finner sitt hjärta i döden:
stjärnspegel, stjärnslott,
Isolde från kärlek skild
stjärnornas kristallkula, min återkomst
Riddar Blåskägg slott från sjunde 
porten
hayo kapritama
la li la lia ssaréno.

 
II

min första gång jord jord utfälld 
solfjäder
min sista gång jord jord hopfälld 
solfjäder
lysande mitt skratt av skugga
min stjärna över floderna.
flöjtsolo,
vaggar de fyra ödlorna i det du 
avlägsnar dig.
mayoma kapritama ssarimâ
mano nadja lâma krîta makrîta mayo.

Sais-je où s’en iront tes cheveux
Crépus comme mer qui moutonne
Et tes mains feuilles de l’automne
Que jonchent aussi nos aveux
Je passais au bord de la Seine
Un livre ancien sous le bras
Le fleuve est pareil á ma peine
Il s’écoule et ne tarit pas
Quand donc finira la semaine
Quand donc reviendrez vous Marie…

Guillaume Apollinaire 

7. Luire 

Terre irréprochablement cultivée,
Miel d’aube, soleil en fleurs,
Coureur tenant encore 
par un fil au dormeur.
(Nœud par intelligences)
Et le jetant sur son épaule:
”Il n’a jamais été plus neuf,
Il n’a jamais été si lourd.”
Il sera plus léger,
Usure, Utile.
Clair soleil d’été avec
Sa chaleur, sa douceur, sa tranquillité.
Et, vite,
Les porteurs de fleurs en l’air
touchent de la terre.
Terre irréprochablement cultivée,
Miel d’aube, soleil en fleurs,
Coureur tenant par un fil au dormeur.

Clair soleil d’été.

Paul Éluard

Vet jag vart hän ditt hår må föra
krusigt som det skummande havet
Och dina händer höstens löv
också av våra bekännelser betäckta
Jag gick utmed Seine
en gammal bok under armen
Floden är lik min sorg
den flyter och sinar aldrig
När tar veckan slut
När kommer ni tillbaka Marie

7. Att lysa

Oklanderligt odlade jord,
grynings honung, blommande sol,
löpare som en tråd fortfarande
binder vid den sovande.
(Knut av intelligens)
som kastar honom över axeln:
”han har aldrig varit nyare,
han har aldrig varit tyngre.”
Han blir lättare,
nyttig slitning.
Ljus sommarsol,
dess värme, frid och ljuvhet.
Snabbt, 
så rör vid jorden
de som bär blommor i luften.
Oklanderligt odlade jord,
grynings honung, blommande sol,
löpare som en tråd binder vid  
den sovande.
Ljus sommarsol.

Översättningar  
Dominique Birmann de Relles
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TROI CHANSONS av Maurice Ravel
 

I Nicolette 

Nicolette à la vesprée,
s'allait promener au pré,
cueillir la pâquerette,
la jonquille et le muguet.
Toute sautillante, toute guillerette.
Lorgnant ci, là, de tous les côtés.

Rencontra vieux loup grognant
tout hérissé, l'œil brillant:
”Hé là! ma Nicolette,
viens tu pas chez Mère-Grand?”
A perte d'haleine, s'enfuit Nicolette,
laissant là cornette at socques blancs.

Rencontra page joli,
chausses bleues et pourponts gris:
”Hé là! ma Nicolette,
veux tu pas d'un doux ami?”
Sage, s'en retourna,  
pauvre Nicolette,
très lentement, le cœur bien marri.

Rencontra seigneur chenu,
tors, laid, puant et ventru.
”Hé là! ma Nicolette,
veux tu pas tous ces écus?”
Vite fut en ses bras,  
bonne Nicolette,
jamais au pré n'est plus revenue.

I Nicolette 

Nicolette, om aftonen
gick hon sig ut på ängen
för att plocka tusensköna,
narciss och liljekonvalj.
Dansande av glädje,
kikade hit och dit, åt alla håll.

Mötte hon en gammal knarrig varg,
alldeles lurvig, med glimten i ögat:
”Hallå, min Nicolette,
är du inte på väg till Mormor?”
Andlöst flydde Nicolette,
tappade mössan och de vita skorna.

Mötte hon en fager gosse,
i blåa byxor och grå jacka:
”Hallå, min Nicolette,
vill du inte ha en trogen vän?”
Förståndigt vände hon,  
stackars Nicolette,
mycket sakta, med sorg i hjärtat.

Mötte on en grånad herre,
krokig, ful, stinkande och tjock:
”Hallå, min Nicolette,
vill du inte ha alla dessa pengar?”
Strax var hon i hans armar,  
kära Nicolette,
aldrig mer återvände hon till ängen.

 

Solister:  Jessica Bäcklund, Anna Zander, Fredrik Mattsson, Mathias Brorson

IV

Niokhamâ palalane soukî
mon bouquet tout défait rayonne
Niokhamâ palalan soukî
les volets roses O'ha
amour du clair au sombre 
roma tama ssouka rava kali vâli
ssouka naham kassou

Olivier Messiaen

IV

Niokhamâ palalane soukî
min bukett helt upplöst strålar
Niokhamâ palalan soukî
de rosafärgade luckorna O'ha
kärlek från ljuset till mörkret
roma tama ssouka rava kali vâli
ssouka naham kassou

Översättning okänd 
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III Ronde

LES VIEILLES:
N'allez pas au bois d'Ormonde,
jeunes filles, n'allez pas au bois:
Il y a plein de satyres,
de centaures, de malin sorciers,
des farfadets et des incubes,
des ogres, des lutins,
des faunes, des follets, des lamies,
diables, diablots, diablotins,
des chèvre-pieds, des gnomes,  
des démons,
des loups-garous, des elfes,  
des myrmidons,
des enchanteurs et des mages,  
des stryges,
des sylphes, des moines-bourrus,
des cyclopes, des djinns, gobelins,
korrigans, nécromants, kobolds...
Ah! N'allez pas au bois d'Ormonde!

LES VIEUX:
N'allez pas au bois d'Ormonde,
jeunes garçons, n'allez pas au bois:
Il ya plein de faunesses,
de bacchantes et de males fées,
des satyresses, des ogresses,
et des babaïgas,
des centauresses et des diablesses,
goules sortant du sabbat,
des farfadettes et des démones,
des larves, des nymphes,  
des myrmidones,
hamadryades, dryades, naiades, 
ménades, thyades,  
follettes, lémures, gnomides,
succubes, gorgones, gobelines...
N'allez pas au bois d'Ormonde!

III Ringdans

GUMMORNA:
Gå inte till Ormondeskogen,
unga flickor, gå inte dit:
Den är full av satyrer, 
av centaurer, av onda andar
av trollgubbar och maror,
av jättar, av dvärgar,
av fauner, av lyktgubbar, av vampyrer,
djävlar, satar, smådjävlar,
av bockfotingar, av tomtar,  
av demoner,
av varulvar, av alfer,  
av pysslingar,
av trollkarlar och av svartkonstnärer, 
av blodsugare,
av sylfer, av ludna troll,
av cykloper, av djinner, vättar,
näckar, andebesvärjare, jordandar...
Gå inte till Ormondeskogen!

GUBBARNA:
Gå inte till Ormondeskogen,
unga gossar, gå inte dit:
Den är full av fauner,
av backantinnor och av onda feer,
av satyrinnor, av jättinnor,
och av andebesvärjerskor,
av centaurinnor och av djävlinnor,
häxor från Blåkulla,
av trollgummor och av demoner,
av spöken, av nymfer,  
av småfolk,
huldror, dryader, sjöjungfrur,  
amasoner, vittror,  
dvärgar, vålnader, tomtar,
maror, gorgoner, hydror…
Gå inte till Ormondeskogen!

II Trois beaux oiseaux du Paradis

Trois beaux oiseaux du Paradis,
(mon ami z-il est à la guerre)
trois beaux oiseaux du Paradis
ont passé par ici.

Le premier était plus bleu que ciel,
(mon ami z-il est à la guerre)
le second était couleur de neige.
le  troisiéme rouge vermeil.

”Beaux oiselets du Paradis,
(mon ami z-il est à la guerre)
beaux oiselets du Paradis,
qu'apportez par ici?”

”J'apporte un regard couleur d'azur.
(ton ami z-il est à la guerre)”
”Et moi, sur beau front couleur du 
neige,
un baiser dois mettre, encor plus pur.”

”Oiseau vermeil du Paradis,
(mon ami z-il est à la guerre)
oiseau vermeil du Paradis,
que portez vous ainsi?”

”Un joli cœur tout cramoisi,
(ton ami z-il est à la guerre)”...
”Ah! je sens mon cœur qui froidit...
Emportez le aussi.”

II Tre vackra fåglar från paradiset

Tre vackra fåglar från paradiset,
(min vän är ute i kriget)
tre vackra fåglar från paradiset
har flugit förbi här.

Den första var blåare än himlen,
(min vän är ute i kriget)
den andra var vit som snö,
den tredje gyllene röd.

”Vackra små fåglar från paradiset,
(min vän är ute i kriget)
Vackra små fåglar från paradiset,
vad bär ni med er hit?”

”Jag bär en himmelsblå blick,
(din vän är ute i kriget)”
”Och jag, på en vacker snövit panna,

skall lämna en kyss, ännu renare.”

”Du gyllene fågel från paradiset,
(min vän är ute i kriget)
du gyllene fågel från paradiset,
vad bär du med dig då?”

”Ett vackert hjärta, djuprött,
(din vän är ute i kriget)”...
”Åh, jag känner mitt hjärta kallna…
Bär bort det också.”
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RADIOKÖREN 

Radiokören är som en bergsbestigare i musikvärlden – den går före och tar ut 
riktningen för de andra att följa. Flera hundra år av svensk a cappella-tradition 
i kombination med framåtsträvande och kulturellt mångsidig repertoar, liksom 
samarbeten med några av världens bästa dirigenter, har etablerat Radiokören 
som en av de främsta ensemblerna av sitt slag. Genom Sveriges Radio P2 når 
kören inte bara konsertpubliken utan också en mängd lyssnare i etern och  
på webben.

I maj 1925 hade Radiokören sin allra första konsert och ribban lades högt 
redan från början. När ensemblen grundades var ett av dess uppdrag att 
”verka på en hög ideell, kulturell och konstnärlig nivå”. 

Den legendariske körledaren Eric Ericson utvecklade kören till en världsberömd 
ensemble och under hans ledning lockades såväl Paul Hindemith och Frank 
Martin som Igor Stravinsky till Stockholm, där de fick höra sina verk uruppföras. 
Även svenska tonsättare skrev körmusik på nya sätt, sporrade och inspirerade 
av ensemblens möjligheter.

Regelbundna turnéer hör till körens verksamhet och vid utdelningen av 
Musikexportpriset 2010 belönades ensemblen med regeringens hederspris  
för att de ”under mer än ett halvsekel satt den svenska körmusiken på kartan”. 
Under sitt 90-årsjubileum besökte Radiokören till exempel Italien och Japan 
och uppträdde i Tokyo City Opera Hall inför 2 000 åhörare. Körens skivin- 
spelningar har belönats med exempelvis det prestigefyllda Edison Klassiek  
(Mass & Motets, 2015) och Diapason d’Or (Nordic Sounds, 2011).

Nana Forte, Martin Smolka och svenska stjärnskottet Jacob Mühlrad är några 
av de tonsättare som är aktuella med nya verk för kören. Dessutom väntar 
efterlängtade återbesök i både Japan och Italien samt gästspel i Oman och en 
USA-turné med Svenska Kammarorkestern. Peter Dijkstra, körens chefsdirigent 
sedan 2007, uttryckte i en intervju hur denna nittioåring med nyfikenhet och 
skaparlust kommer att hålla sig i musikalisk framkant i minst nittio år till:  
”Att känna att ’nu är allting klart’ är farligt. Vi måste alltid fortsätta utvecklas. 
Endast fantasin sätter gränserna!”

BIOGRAFIER
 

LES FILLES:
N'irons plus au bois d'Ormonde,
Il n'y a plus de satyres,
plus des farfadets, plus d'incubes,
plus d'ogres, de lutins,
de faunes, de follets, de lamies,
diables, diablots, diablotins,
des chèvre-pieds, de gnomes,  
de démons,
de loups-garous, ni d'elfes,  
des myrmidons,
plus d'enchanteurs ni de mages,
de stryges, de sylphes,  
des moines-bourrus,
de cyclopes, de djinns, de diabloteaux,
d'éfrits, d'ægypans, de sylvains,
gobelins, korrigans, nécromans, 
kobolds...

LES GARÇONS
Hélas! plus jamais n'irons au bois,
plus de nymphes, ni de males fées.
Plus d'ogresses, non.
De satyresses, non.
Plus de faunes's, non!
De centaures's, de naiad's, de thyad's.
Ni de ménad's, d'hamadryades,
dryades, follettes,
lémures, gnomides, succubes,
gorgones, gobelines...
N'allez pas au bois d'Ormonde!
Les malavisé's vieilles,
les malavisé's vieux
les ont effarouchés!

Maurice Ravel

FLICKORNA:
Vi går inte till Ormondeskogen mer,
där finns inga satyrer längre,
inga trollgubbar, inga nattmaror,
inga jättar och dvärgar,
fauner, lyktgubbar, vampyrer,
djävlar, satar, smådjävlar,
bockfotingar, vättar, demoner,
 
varulvar eller alfer, pysslingar,

inga trollkarlar eller svartkonstnärer, 
vampyrer, sylfer, ludna troll,

cykloper, djinner, kanaljer,
vålnader, skogstroll, skogsandar,
näckar, troll, andebesvärjare,  
jordandar…

GOSSARNA:
Nej, aldrig mer går vi dit,
inga nymfer eller onda feer.
Inga jättinnor, nej.
Satyrinnor, nej.
Inga fauner, nej!
Centaurinnor, sjöjungfrur, vittror
eller amasoner, huldror,
dryader, skogsrån,
vålnader, tomtar, maror,
gorgoner, hydror…
Gå inte till Ormondeskogen!
De oförsiktiga gummorna,
de oförsiktiga gubbarna
har skrämt bort dem!

Översättning okänd
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Peter Dijkstra är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. År 2013 belönades 
han med Den gyllene violinen, en holländsk utmärkelse som tilldelas en 
enastående internationell musikprofil.

CARL UNANDER-SCHARIN är en svensk tonsättare och operasångare, filosofie 
doktor och professor. Han har studerat vid Kungliga Musikhögskolan, Opera-
högskolan och KTH. Carl är specialiserad på höga lyriska tenor-partier och var 
mellan 2000–2010 anställd på Kungliga Operan i Stockholm. 

Parallellt med sin omfattande verksamhet som tenor är Carl en produktiv kom-  
positör. Bland hans kompositioner märks tio operor, musik för film, tv och dans 
samt körverk och oratorier. Hans interaktiva verk, baserade på specialutvecklad 
teknologi har rönt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. 

Under åren 2011–2014 var Carl gästprofessor vid Operahögskolan i Stockholm. 
Sedan 2015 innehar han en liknande position vid Karlstads universitet. I januari 
2015 disputerade Carl vid KTH med avhandlingen Extending Opera – Artist-led 
Explorations in Operatic Practice through Interactivity and Electronics. 

Carl är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 

6 och 7 maj uppför han tillsammans med Radiokören Calligrammes – Carls 
nyskrivna svit för kör baserad på poeten Guillaume Apollinaires bilddikter.

ÅSA UNANDER-SCHARIN är koreograf, dansare, forskare i kollaborativa 
projekt som kombinerar dans, musik, robotik och interaktiva system samt professor 
i Musikalisk Gestaltning vid Luleå Tekniska Universitet. Tillsammans med  
Carl Unander-Scharin och Ludvig Elblaus har hon skapat en rad Extended 
opera-projekt som bland annat visats på Kungliga Operan och internationellt: 
Kapstaden, Toronto och San José. 

Hennes mekatroniska dansverk har vunnit en rad internationella priser och  
har bland annat ställts ut under Internationale Tanzmesse i Köln, International 
Contemporary Art Fair i Madrid samt vid Yokohama Dance Recollection. 
Hemma i Sverige har de mekatroniska dansverken bland annat kunnat ses  
på Nobelmuseet, Göteborgsoperan och Malmö konsthall. 

Åsa har skapat ny koreografi för Vietnam National Opera Ballet, Musica Vitae 
och för två dansfilmer producerade av Sveriges Television. Med sina dansföre-
ställningar har hon turnerat i Sverige och Norden. På Vadstena Akademien och 
Piteå kammaropera har hon hittills koreograferat sex operor. 

PETER DIJKSTRA

Radiokörens dynamiske chefsdirigent Peter Dijkstra är född i Holland 1978. 
Han har studerat sång, kör- och orkesterdirigering på konservatorierna i Haag 
och Köln samt på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm där han också tagit 
examen summa cum laude med medalj. Utbildningen har även omfattat master 
classes med dirigenter som Tõnu Kaljuste och Eric Ericson. Hans internationella 
karriär tog fart då han 2003 var den förste att vinna Eric Ericson Award samt 
belönades med Kersjes van de Groenekanprize för unga orkesterdirigenter.

I september 2007, samma år som Peter Dijkstra ledde Världsungdomskörens 
Afrikaturné, utsågs han till chefsdirigent för Radiokören. Då hade han redan 
varit konstnärlig ledare för Bayerska radions kör i München i två år. De två 
radiokörerna har under Peter Dijkstras ledning utvecklats till körer i världsklass 
som samarbetar med de mest framstående orkestrarna i Europa.

Peter Dijkstra gästar regelbundet en rad enastående ensembler med en bred 
repertoar på programmet, från tidig musik till uruppföranden av nyskrivna 
verk. Bland dem räknas Nederländska kammarkören, BBC Singers, RIAS 
kammarkör i Berlin, Collegium Vocale Gent, Danska nationalkören, Estniska 
filharmoniska kören, Berlins radiokör och Nederländska radiokören. Att leda 
och initiera master classes och projekt för att främja körsång och dirigering på 
högsta möjliga nivå är ytterligare ett av hans specialområden

Vid sidan av kördirigeringen blev Peter Dijkstra snabbt en eftersökt gästdirigent 
hos orkestrar som Bayerska radions symfoniorkester, DSO Berlin, Gävle 
Symfoniorkester, Japans filharmoniska orkester, Stavangers filharmoniska 
orkester, Köpenhamns filharmoniker, Residentieorkestern i Haag, Bochum 
symfoniorkester, Holländska radions kammarfilharmoniker med flera.

I Nederländerna är Peter Dijkstra förste gästdirigent för Nederländska kammar- 
kören, konstnärlig ledare för vokalensemblen MUSA och förste gästdirigent 
för vokalensemblen The Gents. Den senare har han turnerat med i Japan, 
Spanien, Sverige och Storbritannien samt vunnit flera internationella priser 
med. Nederländska kammarkörens och Peter Dijkstras inspelning av Bachs 
motetter har hyllats av en enhällig kritikerkår. Han har tilldelats utmärkelsen 
ECHO Klassik 2012 för inspelningen av Faurés Requiem och 2014 erhöll han 
med Schnittkes Konsert för kör utmärkelsen ECHO Klassik ”bästa ensemble”. 
Flera gånger har han också mottagit Diapson d’Or bland annat för CDn Nordic 
Sounds där Dijkstra och Radiokören framför musik av Sven-David Sandström.
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KOMMANDE KONSERTER 
 

CHAMBER UNPLUGGED 
Måndag 15 maj kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Annika Hudak alt 
Johan Christersson tenor 
Stefan Nymark piano

BRITTEN: A Charm of Lullabies op 41 
BRITTEN/AUDEN: On this Island op 11 
BRITTEN: Canticle II: Abraham and 
Isaac op 51  

Biljetter: 100 kr

VÅRKONSERT 
Onsdag 17 maj kl 18.00 
Torsdag 18 maj kl 18.00

Radiokören 
Sofia Söderberg dirigent

EŠENVALDS: The New Moon 
PÄRT: Which was the son of … 
LUNDVIK: Det första vårregnet 
WIKANDER: Förvårskväll 
RAUTAVAARA: Sommarnatten 
HERMODSSON/ERIKSSON:  
Sommardoft 
SIDELNIKOV: ur Förtroliga samtal 
S-D SANDSTRÖM: ur Four Songs  
of Love 
TORMIS: ur Kihnu pulmalaulud –  
Bröllopssånger från Kynö 
LINDBERG: Stjärntändningen 
EŠENVALDS: Stars

Biljetter: 90–360 kr

CHAMBER UNPLUGGED 
Måndag 29 maj kl 12.00 
Radiohuset Studio 2

Anna Zander Sand mezzosopran 
Martin Stensson violin 
Tomas Andersson violin 
Elisabeth Arnberg viola 
Magnus Lanning cello 
Mayumi Kamata cembalo

MONTEVERDI: Lamento di Penelope  
ur operan Il ritorno d’Ulisse 
HAYDN: Stråkkvartett b-Dur,  
Soluppgången 
HAYDN: Arianna a Naxos, kantat  

Biljetter: 100 kr

I FIRENZE AV HELENA MUNKTELL 
Fredag 9 juni kl 19.00

Sveriges Radios Symfoniorkester 
Radiokören 
Tobias Ringborg dirigent  
Susanna Andersson sopran 
Joel Annmo tenor 
Niklas Björling Rygert tenor 
Torbjörn Lillieqvist tenor 
Fredrik Zetterström baryton 
Marcus Jupiter baryton

MUNKTELL:  
Bränningar, symfonisk bild 
I Firenze, konsertant opera

Biljetter: 100 kr

År 2008 disputerade hon med avhandlingen: "Mänsklig mekanik och besjälade 
maskiner". Sedan 2013 är hon professor i Gränsöverskridande konst och teknik 
vid Luleå tekniska universitet.

LUDVIG ELBLAUS är doktorand vid institutionen för Medieteknik och inter- 
aktionsdesign vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han är också 
musiker och kompositör, bland annat i bandet The Schematics. Som soloartist 
har han släppt skivor på bolag som New Speak och Electronic Desert Recordings. 

Vid sidan av detta skapar han också audiovisuell konst. Ludvig är en flitigt 
anlitad utvecklare av tekniska lösningar avsedda för användning på mässor, 
teatrar, dansföreställningar och installationer.

I sin forskning på doktorsprogrammet medierad kommunikation undersöker 
Ludvig Elblaus interaktiv ljuddesign och utvecklingen av konsertspecifika 
teknologier. Med utgångspunkt i sin egen verksamhet som musikutövare 
berör hans forskning också frågor om förkroppsligande, tyst kunskap och 
designteori. Dessutom berörs också mer generella frågor som exempelvis  
hur estetik och konst inverkar på teknikutvecklingen generellt. 

Tillsammans har trion presenterat liknande koncept och projekt både i Sverige 
och på många platser runt om i världen som Rotterdam och på Operahuset  
i Rijeka (Kroatien), Kapstaden (Sydafrika), Kungliga Operan (Stockholm),  
San José (USA), Toronto (Kanada) och Budapest (Ungern). 



MÅN 21 AUG Kungliga Operan

OEDIPUS REX
Stravinskys Oedipus Rex och Psalmsymfonin 
i regi av Peter Sellars med Kungliga Hov-  
kapellet, E-P Salonen, Violeta Urmana, 
Joseph Kaiser, OD m fl

TIS 22 AUG Berwaldhallen

FINLAND JUBILERAR
Helsingfors Stadsorkester och  
Susanna Mälkki. Sibelius Symfoni nr 7 
och Mahlers Das Lied von der Erde

ONS 23 AUG Berwaldhallen

AETERNA
Uruppförande av Anders Hillborg  
med Radiosymfonikerna, Radiokören 
och E-P Salonen

TOR 24 AUG Berwaldhallen

ESTONIAN FESTIVAL ORCHESTRA
Unikt gästspel med Paavo Järvi på pulten

FRE 25 AUG Berwaldhallen

PARSIFAL
Valery Gergiev, Mariinskijteaterns 
orkester, Kungliga Operans kör och 
solister framför  Wagners Parsifal akt 3

LÖR 26 AUG Berwaldhallen

RHENGULDET
Wagners opera med Valery Gergiev,  
Mariinskijteaterns orkester och solister

SÖN 27 AUG Berwaldhallen

SEASONS – FEM ÅRSTIDER
Vivaldis Årstiderna och Fem årstider av  
Marie Samuelsson med Malin Broman 
och Musica Vitae

SÖN 27 AUG Berwaldhallen

KONSERT FÖR KÖR
Radiokören och 10-årsjubilerande 
Peter Dijkstra 

MÅN 28 AUG Berwaldhallen

RADICAL LIGHT
E-P Salonen dirigerar unga musiker
från New York och Helsingfors

TIS 29 AUG Berwaldhallen

HARDING OCH MAHLER
Mahlers Symfoni nr 6 med  
Radiosymfonikerna och Daniel Harding

Tel 08-784 18 00

balticseafestival.com



Dag Hammarskjölds väg 3 
berwaldhallen.se

Biljettkontorets öppettider 
Helgfri mån–fre kl 12–18  
samt två timmar före konsert.

Telefontider 
Helgfri mån–fre kl 9–18, lör kl 10–15  
samt två timmar före konsert. 
Telefon: 08-784 18 00

Med reservation för ändringar.

E-post  
biljettkontoret.berwaldhallen@sverigesradio.se

Följ oss på 
facebook.com/berwaldhallen 
Twitter: @berwaldhallen 
Instagram: @berwaldhallen 
#interplaysthlm

Kontakta Berwaldhallen


